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SNP TRA11 од SE USTAVNI SUD IZJASNI

Stavite tacku па pljacku
u vezi sa gorivom
Iz SNP- SIJ pozvall Ustavni sud da se konafno izjasnl о
Inicljativl te partlJe za осЈепи ustаvrюsti vladlne Uredье kojom Је uvedena taksa оо sedam centi ро litru
gOfiva. ·SNP konstatuJe da tafna сlfra koJu Је V\.ada
prlhodova\.a ос! 20. aprila оо do б. oktobra па osnovu
tog neustаvrюg nameta iZnOSI 9.557.185 eura. На tu

plia&u treba stavltl tafku". оо Р•
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PRDJEКAT

STANDARDA ZA

VJEТRDELEКТRANE

CZIP: Pailjivo gradite
zbog zaSti.te prirode

Centar za zaj:titu r prouCavanJe ptlca (аЈР) pofео Је
reatizaciju pгojekta ·Sprovodenje standarda za шtttu
prirode u projektlma izgrndnje v]etroelektraГ\a8, (IIJ

projekta, kako Је saop~eno Iz аIР, Је uspostavlJanje
dljaloga sa nadle!nlm Iпяltосlјата za eflkasnlje sproуооеп;е standarda za Zcililtu prlf'Ode u projektlma
Izgгadn/e

vjetroelektrana, kao Ilzractu mape osjetlj-

Ivosti za Cmu Goru, uz podrSku EU kroz prolekat .НУО
mrefa za zastupanje odrfive upotrebe епегgјје I prlrodnlh resursa - EТNAR". оо Р•
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HIUADA MLADIH, DBRдZOVANIH
UUDI, tEКA PDSдO, SAO~ТlU su
IZ PARTIJA UDRUtENIH РЕNZЮNЕ
RA IINVALIDA CRNE GORE.

DEJAN PERUNlflt

Generalnl sekretar Nacio-

straiiva&a рпса Projekta za izvjestavanje о
organizovanom kriшi
nalu i korupciji (ос
CRP). koja је otkrila mreZu
tokova пovca povezanu sa
porodicom premijera МВа
DukanoviCa, dobila је prvu
nagradu Globalne mreie istr.divaCkog
novinarstva
(GIJN) па konferenciji u Lilehameru, u NOlVdkoj.
OCCRP је dobio nagradu
"Global shining light" za
seriju tekstova о Prvoj Ьan
ci u okviru projekta "'unholy АШanсез" ("NeCasni sз

nalnog &ауеы crnogOfSke

уајј.

·N~ OBRдZOVNl1 ZDRAVSТVENI
SISТEM NIКADA NIJE РАО NltE, URU~EN ЈЕ, PDNltEN I

PRIJE ТRЮESЕТдК GODINA, U SVAKOM
GRADU PRDSVJEТNII mRAVSТVENI RADNIK ЈЕ
Swtю zд PRIMJER I UGLED. DANдS SE SVE MOtE
KUPIТI. РА I DIPLQМA. D. Р.
POТCIJENJEN.
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000

SДVf2

CRNOGORSKE MANJlNE U SRBIJI

Мirko

:zecevic izabran za
generalnog sekretara
na(Jonalne таПJlпе u
Srbljl ЬКе Mlrtto

ZeleVIt. odlutеno Је па

SkupStini te organlza(ije.

za predsjednika IzvrSnog
odbora lzabran је У. . .
Оп

Mltrovll, а funk(iju

predsjednika Skup~lne
obavljate Mlhojlo _
ZIt. /zaЬraла su I fetJrj
odbora: za kulturu, informlsanje,lezlk I obrazovaпје, koJe fine, kako senavodl, aflrmisanl Crno80r(1 Iz Javnog i kultumo8
!Ivota u Srbljl. D. Р.

I
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OCCRP-a сinili su-

мiranda PatruciC, stevan
DoјЊюviс, Dejan Мilo
vac (МANS) i Lejla

ёаmdЩ.

U saopstenju GLJN se navodi da је projekat "Unholy
АШanсез". koji је vod.ila Ра
trucic, рпса о Crnој Gori
kao dri.avi табје, i da је
istrafivanje koje је trзјаЈо
godinu otkriJo Ыо su пе
kada nedodirljivi prem.ijer
Dukanоујс i пјевоуа ро
rodiCna Ьankа u centru уе
zз. ~lade •. о.rga.пizovanоg
Jajm!Qa1a t btznJ.Sa.

Dobltniciseu
radu "pridriavaju
najviSih

standarda"

"KulmlnaclJa
godlna
istraZivanJa"
Patruclc је осljenlш da
se<ljal ·N«asnt >а
vezi" kuUnlnaclJa godlna
IstraflvanJa prve banke i
porodice premijera
DukanovJta, istaka>AI da

је

је
па

"presretna i ponosna

OCCRP i sve по-
vk\are sa kojlma. sam

saradlvala

па оvoт

pro-

Jektu".
"Vodefl svjetski novlnari
su prepoznall Iznlmni
kvalitet ovog IЯrafiva·
пЈа I dodiieliU nam Уа

detu svjetsku nagradu
za

[stтa1:јvanје

kriminata
I korupclje. Nagrada staујЈа Jo~ уе{и te.fJnu па
оzbщпоst n~h otkrila",

kazaia

Је

Patrucit.

"Daleko оо тodеlа k.and.idata za clanstvo u EU,
Cma Gora u stvarnosti funkcioniSe по mafijaAka
drfava", navodi se u оЬса
z1oi.enju odluke о nagradi
"Ova nagrada nam ро
da plamen iskзzuје
trafiva&og novinarstva i
dalje opstaje. сэk i u najte:firn
uslovim.a.
РоЬ
jedujuCi rizike i рПјеtnје.
odluCni поvinaл nastavlaju da tnde odgovomost оо
onih k.oji su па vlasti. Doыtniа оуе nagrade зе рп
drfavaju пајУШЬ standarda u istraf.iva&om novinarstvu", rek1a је jed.na od
сlan.iса 2irija вena Koronel
sa :кolumbija Univen.iteta.
lz МЛNS-а, u kojem је
Мilоvзс
direktor
IstraiivaCkog
centrз,
saopStili su da оуо nije prvo
priznanje koje је dobio seпја! рпса о Dukanovieu i
"prljavim poslovima kokainskog
lorda
Darka
Aarii:a u Стој Gori".
"'Neeasni savezi' su do-

bitn.ici 'Ешореan Ргеsз РП
и'

za izvrsnost u istrafivanju, kao i nagradu za јз
traf.ivaCko novinarstvo u
Crnој Gori koju podriaуа
Evropska komisija. ovај
dosije је ыо i fmaJista pres-

Шпе americke '!RE Тот
Renner Award' za iз
trзiiуапје kriminа1а za ovu
godinu. као i prethodne, i
оуа nagrada predstavlja
рriznanје опоте

sto МANS

саш

svih оvШ godina па
otkrivanju уezз izmedu organozovanog kriminala i
Уlаво u Crnој Gori, ali i
podsticaj da se odluCnije i
snaZn.ije odupremo вviш
pritiscima i zastfasivanji-

ТimOCeкP·a

cinlli su Мiranda
Patrucic, stevan
DojCinovic, Dejan
i
Lejla eamdZic

Мilovac (МANS)

та
оni

kojima su izlo!eni svi
koji se u Crnој Gori Ьоге
za istinu i pravdu. МANS
svakodnevno radi nе sэто
па istrativanju korupcije i
organizovanog kriminala,
УеС i na podrSci uspostavljaju snainijeg i prodorniјев istraiivaCkog nоуј
narstva u стој Gori. а оуа
nagrada pred.stavlja jos је·
dao dokaz da зто па pravoт
putu....
pi!e
u
saopstenju.

